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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken
aan een evenwichtig Roosendaal. Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is
ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor het vergroten
van participatie. De startnotitie van het programma VWD en de dummy voor de vitaliteitskaart bieden
de gemeenteraad zijn kaderstellende rol met betrekking tot Vitale Wijken en Dorpen in te vullen. Deze
kaderstelling heeft betrekking op het formuleren van de richting voor de komende jaren en bij het
maken van procesafspraken om in deze bestuursperiode tot de gewenste doelen te komen.
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met de startnotitie voor het programma Vitale Wijken en Dorpen
2. In te stemmen met de indicatoren die gebruikt worden voor de vitaliteitskaart en waarmee een
beeld gevormd kan worden over de vitaliteit van buurten, wijken en dorpen.

Aanleiding
De rol van de gemeente verandert fundamenteel. De zeggenschap over grote delen van de
verzorgingsstaat verschuift naar gemeenten. Daarnaast is door de financiële crisis fors bezuinigd op de
gemeentelijke budgetten. De gemeente Roosendaal werkt mede door deze ontwikkelingen steeds
intensiever samen met diverse partijen aan onze maatschappelijke opgaven.
Participatie ontstaat daarbij niet als we als gemeente zeggen dat het moet, maar als mensen vinden
dat het kan. Participatie kent daarbij ook vele vormen, deze variatie gaat van inspraak en interactieve
beleidsvorming tot aan vitale coalities.
De gemeente kan het dus niet meer alleen, en moet dat ook niet willen. Vraagstukken pakken we
samen met onze partners en inwoners op. Hoe we als gemeente het beste kunnen handelen is
maatwerk, voor iedere wijk of dorp. Hoe we op een participatieve wijze invulling geven aan dat
maatwerk is de uitdaging voor de toekomst
.

Kader
In de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken aan een evenwichtig Roosendaal” zijn de ambities op
hoofdlijnen aangegeven. Deze hoofdlijnen beperken zich inhoudelijk tot de drie hoofdthema’s:
a) Het sociale domein
b) Economie en meer specifiek daarin de binnenstad
c) Leefbaarheid en wonen
Op het gebied van leefbaarheid en wonen zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is ingezet
met de wijken- en dorpenaanpak. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de
samenleving en voor het vergroten van participatie. Hierbij zijn flexibele regelgeving en ruimte voor
innovatie van groot belang. Het college wil betrokkenheid van inwoners bij hun directe leefomgeving
stimuleren, zowel fysiek als sociaal, zonder inwoners te overvragen.
De startnotitie van het programma VWD en de dummy voor de vitaliteitskaart bieden de gemeenteraad
zijn kaderstellende rol met betrekking tot Vitale Wijken en Dorpen in te vullen. Deze kaderstelling heeft
betrekking op het formuleren van de richting voor de komende jaren en bij het maken van
procesafspraken om in deze bestuursperiode tot de gewenste doelen te komen.

Motivering / toelichting
De startnotitie voor het programma VWD is er op gericht om een beeld te geven bij de concrete
invulling van het programma VWD. Een programma dat we door middel van verschillende projecten op
een participatieve wijze met inwoners en maatschappelijke partners ontwikkelen. En waarin we samen
vaststellen wat vitaliteit inhoudt en wat dit van inwoners, partners, en gemeente vergt. Een programma
waarmee we verbinden, verdiepen en versnellen.

Doel en evaluatie
In de startnotitie zijn concrete doelstellingen benoemd. Om aan te kunnen sluiten bij de dagelijkse
realiteit van onze vitale wijken en dorpen zullen we voortdurend moeten anticiperen op signalen en
ontwikkelingen. Dit is dan ook een voorlopige invulling van het programma. Daarom zal in oktober
2015, na het zomerreces, uw gemeenteraad door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd
over de stand van zaken rondom de voortgang van de startnotie Vitale Wijken en Dorpen. Die
informatie kunt u gebruiken ten behoeve van de beeld- en meningsvorming en de duiding van
prioriteiten bij de behandeling van de Programmabegroting 2016.

Financiële aspecten en consequenties
De financiële inzet is gebaseerd op de door uw raad toegekende middelen op basis van de
vastgestelde Programmabegroting 2015. De projecten uit het programma hebben allen een eigen
financiële paragraaf. Financiële dekking van de projecten kan uit drie bronnen komen:
1. reguliere middelen uit een beleidsprogramma van de begroting. Hier betreft het projecten die
reeds zijn geprogrammeerd en gebudgetteerd vanuit de begroting;
2. middelen uit het budget wijkgericht werken (beleidsprogramma bestuur en samenwerking). Hier
betreft het onder meer de organisatiekosten van de VWD aanpak.
3. Middelen uit de bestemmingsreserve Majeure Opgaven: hierin is een budget van 2,3 miljoen
euro beschikbaar voor Vitale wijken en dorpen. Hier betreft het projecten die toonaangevend
zijn en meerwaarde hebben voor een inhoudelijke bijdrage aan vitale wijken en dorpen. Dit kan
gaan van projecten uit de Woonagenda tot en met projecten rondom zorgtransformatie. Verder
betreft het hier ook projecten die uit de dialoogronde (project 2) naar voren komen. Voordat de
middelen besteed kunnen worden zal de raad de middelen moeten vrijgeven.

Communicatie
Na vaststelling van de startnotie en daarmee de projecten zal het programma verder uitgewerkt worden
met maatschappelijke partners en inwoners. In alle projecten speelt communicatie en snelle
betrokkenheid van hen een essentiële rol.

Bijlagen
1. Startnotitie VWD
2. Dummy vitaliteitskaart
3. Actualisatie sleutelprojecten en best practices. Voorbeeld ‘Wouwse Plantage’
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,
R. Kleijnen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer
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De raad van de gemeente Roosendaal,
-

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

-

Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 8 april 2015.

Besluit:
1. In te stemmen met de startnotitie voor het programma Vitale Wijken en Dorpen
2. In te stemmen met de indicatoren die gebruikt worden voor de vitaliteitskaart
en waarmee een beeld gevormd kan worden over de vitaliteit van buurten, wijken en dorpen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2015.
De griffier,

De voorzitter,

